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UMA PROPOSTA DE LEITURA DA PRÁXIS CULTURAL DO MST E NOVAS 

NECESSIDADES ORGANIZATIVAS DO COLETIVO NACIONAL NOS INÍCIOS DOS 

ANOS 20001. 

Juliana Bonassa Faria2 

 

Pretendemos com esse artigo propor uma leitura sobre alguns aspectos da 

prática cultural do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil (MST). 

Sem ter a pretensão de minimizar a totalidade de experiências selecionamos 

um caminho analítico que se focará na relação entre a conjuntura política nos 

primeiros anos da década de 2000 e a atuação do Coletivo Nacional de 

Cultura do MST. Está em questão nesse trabalho a relação política e cultura na 

práxis do MST. 

A vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula Da Silva no ano 2002 gera no conjunto 

da sociedade brasileira uma espécie de esperança frente ao porvir. A imagem 

do operário que passou por situações que se assimilavam a história de uma 

grande parte dos trabalhadores do Brasil, conseguiu construir a ideia de que a 

partir da vitória eleitoral, ocorreriam mudanças estruturais importantes que 

beneficiariam ao povo. 

Uma parte da esquerda brasileira apesar de receber a vitória eleitoral como 

uma possibilidade de recuperação frente aos dois mandatos neoliberais de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), já analisava que as opções e as alianças 

políticas feitas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para alcançar a presidência 

não permitiriam falar ou acreditar num processo de transformação estrutural 

no Brasil. 

No início do primeiro mandato trabalhava-se a teoria de que o governo estava 

em disputa. Esta, dada por duas forças, uma conservadora e outra mais 

                                                             
1 Esse artigo se baseou no Trabalho de Conclusão de Curso defendido em 2011, titulado “Caminhos e 
descaminhos na construção de uma prática cultural emancipadora. Um registro crítico do Coletivo 
Nacional de Cultura do MST de 1996 a 2006”. Curso História da Arte da Faculdade de Humanidades da 
Universidade de Oriente, Cuba. 
2
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de Estudos Sociais Cubanos e Caribenhos da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Oriente, 
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progressista. As formulações da esquerda, principalmente partidos e 

movimentos sociais, direcionavam-se a pressionar o governo a partir de lutas 

em conjunto com outros setores da sociedade. Com o objetivo de fortalecer a 

parte mais progressista e assim incidir na correlação de forças interna do 

governo a favor de medidas que beneficiariam o povo. 

É neste período, que no campo da cultura abre-se um espaço de diálogo com 

o Ministério da Cultura (MINC) coordenado por Gilberto Gil. Onde as 

comunidades do campo, quilombolas, áreas da Reforma Agrária estarão 

inseridas no debate e projeções de processo de desenvolvimento cultural. O 

MINC foi reestruturado e em Secretarias como a de Apoio a Preservação da 

Identidade Cultural (SEAPIC) coordenada por Sérgio Mamberti abriu-se 

possibilidades de projetos que em longo prazo poderiam apoiar iniciativas de 

formação, estruturação, recursos e intercâmbios culturais de comunidades 

rurais e urbanas a partir da cultura e da arte. 

A abertura dessas possibilidades para as comunidades rurais, associações, 

cooperativas, grupos culturais materializou-se no Projeto Rede Cultural da 

Terra. A partir desse período as atividades culturais estarão fortemente 

marcadas por esse tipo de projeto. É importante ressaltar, que se por um lado 

abriram-se possibilidades estruturais para a realização de projetos da área 

cultural, por outro, a dinâmica desses coletivos ficou altamente vinculada a 

um processo burocrático externo. Ou seja, se saiam os projetos realizavam-se 

os planejamentos, se não saiam freavam-se todas as iniciativas.  

Junto a este processo, a teoria de governo em disputa paulatinamente foi se 

derrubando. O governo e suas medidas cada vez mais se assumiam como 

continuidade do processo neoliberal desenvolvido no governo de FHC.  

Frente a esta realidade, no caso do MST era de se esperar uma reação de 

enfrentamento a essa postura do governo. Porém, este Movimento tão 

heterogêneo também enfrentou leituras internas distintas frente a esse 

processo. Na nossa análise três delas predominaram os debates da militância 

do MST: a primeira onde se compreendia que se deveriam seguir as pressões 
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articuladas com outros setores para alcançar conquistas econômicas e sociais; 

a segunda que compreendia que o governo já havia assumido uma postura 

onde não se evidenciava nenhum tipo de conquista e, portanto necessitavam-

se medidas mais radicais de enfrentamento; e uma terceira que compreendia 

que era necessário seguir lutando pelas conquistas econômicas e sociais, mas 

simultaneamente trabalhar na construção de um instrumento de luta que 

superasse os existentes, já que se evidenciava que dentro da ordem do Estado 

Burguês Brasileiro a luta pela Reforma Agrária não tinha espaço. 

No panorama da sociedade brasileira é notório o refluxo das lutas de massas e 

de classe. Bem como, explicita-se um processo de cooptação de setores e 

movimentos sociais que já não mantinham nenhum tipo de autonomia em 

relação ao governo. Esta realidade trará para o conjunto do MST questões 

importantes: Como posicionar se frente a esta situação? Como seguir lutando 

no intuito de acumular forças partir das conquistas econômicas e sociais sem 

perder a autonomia? Como garantir as lutas de massas num momento de 

descenso? 

Passam os quatro anos do primeiro mandato de Lula e a análise é que o 

quadro político que se apresenta é complicado onde: as conquistas de terra 

pouco avançaram em relação ao governo de FHC; os investimentos na 

agricultura familiar em comparação com as destinadas ao agronegócio eram 

mínimas; que se paralisavam uma série de projetos nas áreas da educação, 

saúde, cultura, etc.; a criação pelas forças de direita da Comissão Parlamentar 

Mista de Investigação (CPMI), que tinha como objetivo criminalizar o MST a 

partir de acusações de corrupção e desvio de recursos públicos e o debate da 

necessidade da reforma agrária já não estava pautado com força na sociedade 

brasileira. 

Apresenta-se então na luta Sem Terra um cenário complexo onde se fez 

necessário repensar concepções, formas e métodos de luta. No ano de 2006, 

Lula foi reeleito num processo de disputa bastante apertado, onde as forças 

mais reacionárias do país se juntaram para disputar a presidência do país. 

Pese todas as críticas e frente a um processo nada harmônico internamente, o 
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MST apoia a reeleição de Lula no segundo turno. Reafirmam-se compromissos 

com os movimentos sociais, mas se dá sequência a política de compensação 

social estruturada fundamentalmente nos “bolsas”, que são projetos 

governamentais que visão minimizar o déficit nas áreas de educação, 

alimentação, saúde, etc. Esses projetos em grande medida garantiram a alta 

aceitação do governo Lula, principalmente entre a população pobre brasileira, 

porém é preciso ressaltar que estruturalmente os grandes problemas sociais e 

econômicos não foram e não serão resolvidos a partir de políticas de 

compensação social. 

Estes elementos introdutórios são importantes para compreendermos que o 

desenvolvimento da cultura e da arte no MST esteve permeado e até 

condicionado em certa medida a esse complexo contexto. E que, portanto, os 

limites e aportes não se deram por elementos somente internos ao MST ou do 

Coletivo de Cultura.  

 

O Coletivo Nacional de Cultura do MST e as novas circunstâncias político-

sociais. 

 

O Coletivo de Cultura desde o inícios de sua constituição caracterizou-se pela 

heterogeneidade de seus membros, bem como das compreensões frente a 

qual seria seu papel no movimento. A partir da análise das formulações do 

Coletivo identificamos três maneiras de compreender dito papel. Existiam os 

que pensavam que a cultura no MST deveria ser tratada por um coletivo de 

militantes que tivessem um mínimo conhecimento nas áreas da cultura e da 

arte; os que entendiam que o processo de desenvolvimentos da cultura e da 

arte era um debate para o conjunto do MST e que devia estar inserido nos 

demais Setores e Coletivo; e outros que compreendiam que se deveriam 

vincular as duas proposições anteriores para alcançar um fazer cultural que 
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avançasse tanto na formação específica da área bem como a vinculação com a 

estratégia do MST3. 

A pesar de que nos foi possível detectar essas distintas concepções a partir da 

análise dos materiais estudados, não conseguimos encontrar definições 

específicas. Percebemos que teoricamente não ocorreu um enfrentamento 

direto de concepções nem tão pouco a prevalência de uma delas. Mas que na 

prática (pelo menos nas execuções das atividades culturais e em certa medida 

em algumas formulações específicas) ocorreu uma espécie de protagonismo 

por parte daqueles militantes que já estavam a frente das atividades mais 

específicas do campo artístico. Alguns da música e outra grande parte do 

teatro foram assumindo as atividades e o pensar cultural e artístico no MST. 

Uma boa parte daqueles que ajudaram a formular as primeiras ideias do fazer 

cultural e artístico paulatinamente se afastaram do debate e alguns incluso do 

MST. 

Esse processo de distanciamento de alguns militantes se produz juntamente 

com o processo de crítica que se fazia tanto a maneira de condução do 

Coletivo bem como a lógica de espetáculo que caracterizavam as atividades 

culturais e artísticas. Nesse contexto vários militantes, principalmente da 

frente de música já não encontravam espaço nessa nova maneira de pensar e 

fazer cultura e arte no MST4. 

Para compreender esse período se faz necessário reforçar a ideia de que esse 

processo não se deu por vontade de um grupo ou por uma disputa sem 

sentido. O que aconteceu realmente foi provocado pelo processo formativo 

que se vinha proporcionando no interior do Coletivo. Encontramos nos 

relatórios de reuniões, cursos e atividades reflexos desse processo, o que nos 

leva afirmar que ao contrário do que se pensa muitas vezes no conjunto do 

                                                             
3 Ver mais em: Memória da reunião do Coletivo Nacional de Cultura realizada entre os dias 21 e 23 de 
outubro de 2003, em Pernambuco. 
4
 Ver mais em: Relatório da reunião do Coletivo de Cultura, realizada nos dias 08 e 09 de março de 2003. 

Memória da reunião ampliada do Coletivo de Cultura, realizada entre os dias 25 e 27 de setembro de 
2004, Pernambuco. 
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MST, o debate e consolidação do Coletivo Nacional de Cultura foi fruto de um 

processo de debate intenso, não linear e tão pouco harmônico.  

E não podemos esquecer que nos próprios conteúdos programáticos dos 

espaços formativos dos cursos, atividades e reuniões se trabalhava três eixos 

principais: compreender o que é a cultura e a arte e sua vinculação com a 

estratégia política do MST; avançar na organicidade do Coletivo Nacional de 

Cultura e em suas frentes; e potencializar e organizar as atividades específicas 

do campo e do processo formativo permanente, tanto no que se refere às 

linguagens artísticas como a formação política. Nesse período já começamos a 

detectar uma mudança radical na concepção do artista do MST e suas obras 

individuais para a do militante artista e a produção coletiva5. 

Essa mudança de concepção parece quase obvia se nos remetemos aos 

princípios organizativos, valores e objetivos do MST. Mas na prática a 

produção cultural e artística do MST não se dava isolada de um conjunto de 

concepções de arte e da cultura hegemônicas patrocinadas pelos objetivos e 

recursos do sistema capitalista e seus instrumentos. E por isso era de se 

esperar confrontação de ideias e concepções tanto no conjunto do Coletivo de 

Cultura como no conjunto do MST. 

 

As práticas culturais do Coletivo Nacional de Cultura e suas interrogantes. 

 

Nos inícios da primeira metade da década de 2000 a necessidade de 

politização da relação com a sociedade e a formação integral da militância 

aparecem como fortes elementos nas formulações gerais do MST. No campo 

da cultura e da arte esse entendimento alcançou a perspectiva de que era 

possível produzir cultural e artisticamente e conjuntamente a isso garantir o 

processo de acumulação de forças interna e externamente. 

                                                             
5 Ver mais em: Relatório da reunião do Coletivo de Cultura realizada em março de 2005. 
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Com a aproximação da comemoração dos vintes anos de fundação do MST, 

houve uma intencionalidade avaliativa no interior do movimento. Fazia-se 

necessário repensar o que se havia feito até então, relacionando com a nova 

conjuntura política do Brasil e a relação com o governo Lula. Os debates no 

Coletivo de Cultura direcionaram-se em potencializar algumas atividades em 

nível nacional, buscando acumular em três campos principais: na formação da 

militância do Coletivo; no processo organizativo desde os níveis locais até o 

nacional; e na sistematização dessas experiências vinculadas a elaboração 

teórica que estas proporcionavam. 

Como já abordamos ao iniciar o artigo, a vitória eleitoral do PT influenciará 

em grande medida os planos e atividades do MST em todos seus campos de 

atuação. A partir da criação de projetos direcionados as áreas de Reforma 

Agrária nas áreas de educação, produção, saúde, formação, cultura, entre 

outros, se visualizará a possibilidade de desenvolvimento de ações concretas 

que tinham como objetivo central a acumulação de forças. 

No campo da cultura esse fator externo criado pela possibilidade de diálogo e 

projetos com o Ministério de Cultura (MINC), e principalmente a partir da 

criação da Secretaria de Apoio a Preservação da Identidade Cultural (SEAPIC) 

em grande medida definiu os próximos passos de várias ações culturais nas 

comunidades do campo que se vincularam a esse processo. O programa 

governamental “Rede Cultural da Terra” e seus subprogramas como os Pontos 

de Cultura, Agente Cultura Viva, Cultura Digital, entre outros, criaram 

possibilidade de estruturação para a realização de atividades específicas de 

formação, aquisição de equipamentos e materiais que possibilitariam 

transformar as já existentes experiências culturais das comunidades 

quilombolas, camponesas, ribeirinhas, etc., em verdadeiros centros culturais 

que beneficiariam uma população que estava há muito tempo fora de 

qualquer perspectiva cultural6. 

                                                             
6
 Essa era a base do programa, proporcionar condições estruturais a processos culturais que de alguma 

forma já existiam. Priorizando aqueles coletivos, associações, movimentos, entidades que não tinham 
acesso aos projetos. O projeto tinha a intenção de alcançar o campo e a cidade. 
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Criam-se expectativas e se assume como positiva a postura do governo federal 

frente à intenção de proporcionar condições para o desenvolvimento de 

iniciativas culturais a segmentos da sociedade que até então esquecidos pelas 

políticas públicas nesse campo.  

A adesão de cooperativas, associações de comunidades de Reforma Agrária ao 

programa governamental se baseava em alguns princípios. O primeiro é de 

que estava em curso uma retomada do processo de democratização ao acesso 

e a produção cultural7; o segundo que o programa proporcionaria o 

intercâmbio com outros setores da sociedade já organizados; e o terceiro que 

facilitaria o fortalecimento das alianças com organizações do campo e da 

cidade8; o quarto o processo de formação técnica, política e estética dos 

militantes da cultura. O intercâmbio entre as comunidades, a partir de cultura, 

gerará um interessante processo de debate sobre a latente necessidade de 

realização e valorização de atividades que tenham esse segmento da 

sociedade como elemento central.  

E também como fruto desse entendimento da necessidade de valorização das 

experiências culturais do campo, no ano de 2004 o MST realiza três grandes 

atividades de caráter nacional. O Encontro Nacional dos Violeiros em Ribeirão 

Preto/SP, a II Semana Nacional de Cultura Brasileira e da Reforma Agrária em 

Recife/PE e o Festival da Canção Latino-americana e Camponesa em 

Curitiba/PR. Atividades organizadas pelos militantes dos estados onde foram 

realizadas em conjunto com o Coletivo Nacional de Cultura. 

Aguçadas as contradições da gestão do governo Lula e eliminada na prática a 

ideia de disputa interna, propostas como a Rede Cultural da Terra, sofreram 

                                                             
7
 Esse ponto se baseia no entendimento de que os Pontos de Cultura eram herdeiros dos programas das 

reformas de base realizadas na década de 1960. Tomam como referentes as experiências do Movimento 
de Cultura Popular (MCP) e dos Centros Populares de Cultura (CPC´s) que financiados por recurso 
público propunham iniciativas de formação e participação popular com uma perspectiva de ação 
política, cultural e educacional com um forte sentido emancipatório. Essas iniciativas foram brutalmente 
interrompidas pelo Golpe Militar instaurado no Brasil em 1964. 
8
 Inclusive possibilitaria uma aproximação à realidade urbana que fazia parte da tática de alianças 

prioritárias assumidas pelo conjunto do MST em meados da década de 2000. Vemos nesse elemento a 
vinculação entre as ações do Coletivo de Cultura e as linhas políticas do conjunto do movimento. 
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grandes consequências9·. Principalmente no que se refere ao corte de recurso, 

pressões para tomada de decisões menos progressistas, altos investimentos 

no campo da indústria cultural e medidas burocráticas que não permitiam a 

ampliação e nem tão pouco a execução dos projetos já iniciados. 

No ano de 2006 inicia-se um processo organizado de elencar alguns 

elementos avaliativos por parte dos grupos culturais que faziam parte do 

Programa rede Cultural da Terra. Em grande medida essas avaliações se 

explicitaram na atividade “Teia – a Rede de Cultura do Brasil10”, promovida 

pelo governo federal com a intenção de divulgar e proporcionar o intercâmbio 

de todas as iniciativas do Programa Cultura Viva, principalmente dos Pontos 

de Cultura. Algumas dessas avaliações questionavam a postura retraída da 

gestão do Partido dos Trabalhadores no que se refere a continuidade efetiva 

de apoio aos processos culturais das periferias, comunidades do campo, 

ribeirinhos, quilombolas, etc. Avaliava-se também que o que se iniciou como 

um grande diálogo se transformava gradativamente num processo de relação 

administrativa, especificamente na prestação de contas das atividades do 

programa. 

Frente a essa retração da proposta progressista que se havia iniciado em nível 

nacional com os diversos setores da cultura popular, o MST a partir do 

Coletivo Nacional de Cultura decidiu estender o trabalho cultural e formativo 

nas grandes regiões, ampliando assim o espectro das ações, além de 

potencializar atividades de caráter nacional. Nesse período, ocorre outro 

fenômeno interessante, que é a execução de atividades culturais promovidas 

em alguns estados. Onde embora receba a denominação de atividades 

nacionais em sua grande maioria foram coordenadas essencialmente pelos 

militantes desses estados, e não necessariamente eram todos do Coletivo de 

Cultura. Para termos mais elementos desse fenômeno que avaliamos 

interessante, do ano de 2003 até o ano de 2006 selecionamos três 

                                                             
9Ver: “Saída honrosa para Sérgio Xavier”. André Fonseca. Cultura e mercado. 09/02/2006. 
http://culturaemercado.locaweb.com.br 
10

Sobre a atividade ver mais em: Manifesto de São Paulo- Carta dos Pontos de Cultura a sociedade 
brasileira. Abril de 2006, Parque Ibirapuera, São Paulo em Carta da rede Cultural da Terra em 
www.cultura.gov.br/culturaviva. 

http://culturaemercado.locaweb.com.br/setor.php?setor=4&pid=311
http://www.cultura.gov.br/culturaviva
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experiências. São elas: Os Encontros Nacionais de Violeiros em suas cinco 

edições; a II Semana Nacional de Cultura Brasileira e da Reforma Agrária (II 

SNCBRA) e o Festival da Canção Latino-americana e Camponesa.  

As quatro edições do Encontro Nacional de Violeiros ocorreram na cidade de 

Ribeirão Preto no estado de São Paulo entre os anos 2003 e 2006. O objetivo 

central era chamar a atenção e discutir a grave situação em que se encontrava 

a cultura popular brasileira, além de denunciar a ausência de diretrizes para 

esse segmento da cultura nacional. Elegeu-se a viola caipira como símbolo de 

resistência da cultura camponesa e também como propulsora do diálogo com 

as várias manifestações em que esta estava presente. A estrutura básica da 

atividade concentrava-se nas reuniões dos artistas, agentes culturais, 

intelectuais, religiosos, músicos, poetas, dançarinos, grupos tradicionais, 

artesãos de várias regiões do Brasil que desenvolviam alguma atividade no 

campo da cultura popular. Além do debate, os dias dos encontros se 

encheram de música caipira, uma estrutura de cenário montou-se embaixo de 

uma figueira de 400 anos e espaços simultâneos de interlocução com o 

público. Era uma atividade aberta, não se cobrava entrada para participar o 

que favoreceu a participação massiva da população local e também de outras 

regiões11. A atividade também contou com a parte gastronômica que seguiu a 

linha das tradições camponesas, a partir do pratos tradicionais oferecidos, 

além da tradicional cachaça. Igualmente desenvolveu-se representações 

místicas do MST em conjunto com outros grupos e montou-se uma rádio 

móvel que realizava entrevistas e repassava informações da própria atividade. 

Apesar de que os Encontros foram em sua maioria organizados a partir das 

estruturas e com a militância do MST, o principal objetivo era contribuir com a 

articulação desse segmento da cultura popular. Dessa iniciativa fundou-se a 

Associação Nacional dos Violeiros do Brasil (ANVB), que tinha como objetivo 

                                                             
11 Para exemplificar a primeira edição foi preparada para um público aproximado de 700 pessoas e 
segundo informação repassada pela polícia militar local houve um fluxo de mais de cinco mil pessoas. 
Elemento que fez com que o próprio coletivo organizador se dera conta da capacidade mobilizadora de 
atividades desse caráter. 
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contribuir com a junção de artistas e investigadores do campo para elabora 

medidas e projetos que ajudassem a fortalecer a cultura popular12.  

A II SNCBRA realizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 

2004 foi uma marco importante no que se refere a continuidade do processo 

de desenvolvimento das atividades do Coletivo de Cultura e a atuação da 

militância local. A estruturação básica e objetivo central13contou com 

conferências de debates teóricos sobre a cultura, agricultura, transgênico, 

educação, meios de comunicação, indústria cultural, etc. Um espaço 

permanente de exposição dos resultados obtidos pelo MST no processo de 

luta pela reforma agrária. Sendo eles: a literatura, a arte, os meios de 

comunicação (jornal, revista, rádio, vídeo, fotos, livros, etc.), a produção de 

sementes, a agroindústria, a educação, a mística, etc. A Feira da Reforma 

Agrária montou-se para o intercâmbio direto com a população e também dos 

Sem Terra dos diversos estados. Contou com a elaboração de alimentos, bem 

como processos de produção característicos de cada região, um espaço para a 

apresentações dos militantes dos militantes artistas, venda de alimentos 

produzidos pelos assentados, etc. O espaço formativo se garantiu através das 

oficinas de linguagens artísticas específicas, nelas participaram tanto os Sem 

Terras como os participantes externos, contou com expressões como o teatro, 

a música, a dança, artesanato, manifestações artísticas locais, etc. 

Proporcionou-se o intercâmbio de experiências a partir de apresentações 

simultâneas que se realizaram nos diversos espaços da UFPE. Possibilitando 

assim o diálogo com os estudantes, bem como com os trabalhadores e 

participantes externos. Baseados nos debates e avaliações da primeira edição 

propõe-se para os espaços das noites a apresentação de grupos 

representantes da cultura popular no que se chamou aula-espetáculo que 

                                                             
12

É importante ressaltar que não encontramos formulações organizadas do Coletivo Nacional de Cultura 
sobre todas as edições do Encontro. Encontramos referências breves nos materiais do Coletivo Nacional 
como: Coletivo de Cultura. “Fases do Coletivo Nacional de Cultura. MST, Junho de 2006. E no 
documento I Encontro Nacional de Violeiros. Carta de Ribeirão Preto. 16 de março de 2003. 
13Segue prevalecendo o processo de politização do debate com a sociedade e a intenção de demonstrar 
que o campo brasileiro produz vida, cultura, alimentos, etc. A arte e a cultura servindo de meio de 
reflexão sobre a situação agrária brasileira. Ver mais em: Memória da reunião ampliada do Coletivo de 
Cultura, realizada entre os dias 25 e 27 de setembro de 2004, Pernambuco.  
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tentava ainda de maneira tímida fugir da lógica do espetáculo em si, tentando 

buscar uma maior interação entre os participantes e não somente uma 

simples recepção. 

Nesse último aspecto vale ressaltar que apesar da tentativa de provar na 

prática essa mudança de concepção prevaleceu principalmente nas noites e no 

cenário montado na Feira uma lógica de “apresentação dos artistas”. No 

cenário central apresentaram-se conhecidos artistas da música popular 

brasileira, inclusive utilizou-se a lógica sofisticada de equipamentos técnicos e 

camarins. Onde os próprios militantes em conjunto com profissionais da área 

responsabilizaram-se pela tarefa. Encontramos uma avaliação em um 

documento do Coletivo Nacional que diz assim: “A Semana de Cultura de 

Pernambuco foi um marco divisor, e, términos de avanço no mal estar 

enquanto a lógica do espetáculo14". 

O Festival de Canções Latino-americanas e Camponesa realizou-se em Curitiba 

em novembro de 2004. Foi uma iniciativa do MST do Paraná e do Coletivo de 

Cultura em convênio com o governo estadual e o MINC. A atividade faz parte 

da iniciativa de diálogo com a sociedade e o intercâmbio cultural latino-

americano. Contou com debates massivos pelas manhãs15, oficinas, feira com 

os produtos da Reforma Agrária, além das apresentações das canções do 

Festival. 

Uma novidade no que se refere as atividades culturais do MST é que vários 

momentos dos Festival foram transmitidos ao vivo pela televisão estatal do 

Paraná. O que proporcionou um maior alcance dessa atividade que tinha 

como objetivo a divulgação dos resultados da luta Sem Terra. Porém, segundo 

a avaliação de Ademar Bogo16 “No Paraná houve uma participação intensa de 

nossa base no grande acampamento, mas não conseguimos atrair para o 

evento a população de Curitiba, mesmo com a presença de Galeano, Aleida, 

etc.”. 

                                                             
14

Coletivo de Cultura. “Fases do Coletivo Nacional de Cultura”. MST, Junho de 2006. 
15

Alguns dos palestrantes foram a cubana Aleida Guevara e o uruguaio Eduardo Galeano.  
16 Entrevista enviada a autora via correio eletrônico em fevereiro de 2011. 
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Apesar da falta de sistematização mais elaborada dessas três atividades de 

caráter nacional, que evidentemente dificultam uma análise mais profunda, 

percebemos que a partir dos fragmentos e citações de documentos, memórias 

das reuniões e também a partir da experiência empírica no processo 

organizativo podemos afirmar algumas constatações como: iniciava-se um 

processo de compreensão por parte das instâncias diretivas de que era 

possível vincular atividades culturais e artísticas à estratégia do MST; alguns 

estados já contavam com militantes que a partir de uma compreensão mais 

abrangente das potencialidades da arte e da cultura podiam influenciar tanto 

nos debates como no processo organizativo das atividades desse caráter; que 

ao realizar atividades como essas nos estados se possibilitava uma maior 

participação de militantes de outros setores e criavam-se formas diferentes de 

organização. Esse interessante processo também gerou contradições17 no que 

se refere as concepções, forma de organizar, e inclusive a difícil relação entre 

o movimento social e as exigências padronizadas dos convênios estruturais. 

O que podemos concluir, é que para o fazer cultural e artístico do MST os 

primeiros anos da década de 2000 será um grande processo de 

experimentação. Onde a Cultura aparecerá, como nunca antes na história do 

MST, como articuladora e mediadora de processos de luta. Por isso, podemos 

afirmar que existe uma relação vital entre cultura e política na práxis Sem 

Terra. Os questionamentos e práticas contra hegemônicos serão talvez o 

maior aprendizado desse período. Pois também contou com um profundo 

processo de formação e elaboração. 

As vezes se faz necessário analisar o trajeto já percorrido para poder perceber, 

já com uma visão diferenciada, qual ou quais opções de caminhos a seguir 

respondem coerentemente a práxis de luta. Pois no campo da cultura e da 

arte o fio que separa as práticas hegemónicas das contra hegemônicas é 

                                                             
17Nesse aspecto podemos citar como exemplo que se repetiu nas três atividades, a continuação dos 
grandes palcos como foco central das apresentações, em contraponto o Coletivo Nacional de Cultura já 
realizava uma análise crítica nesse sentido. Tanto é assim que a IISNCBRA se considera um limite dessa 
prática.  
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muito débil. E as vezes se rompe sem que se note, e é nessa sutileza que mora 

o inimigo dos que lutam por práticas culturais e artísticas emancipadoras.  


